
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

Hradská 5189, 760 01 Zlín 

 
 8.5. – 12.5.2023 

  Pondělí 
  Státní svátek 
   
   
   

   

   

   Obsahuje alergeny  Úterý 
1a), 7, 9  Zeleninová polévka s pohankou 

1a), 1b), 3, 6, 7 1. Čočka po srbsku, sójový rohlík,  

  ledový čaj, ovoce 

9 D Zeleninová polévka s pohankou 

  Čočka po srbsku, kukuřičný chléb,  

  ledový čaj, ovoce 
   

   

   Obsahuje alergeny  Středa 
1a), 3, 7, 9  Drožďová polévka s kapáním a zeleninou 

1a), 7 1. Kuřecí nudličky na kari, dušená rýže,  

  hlávkový salát se zálivkou, ovocná šťáva 

1a), 7, 9 2. Hovězí maso na houbách, vařené brambory,  

  hlávkový salát se zálivkou, ovocná šťáva 

9 D Drožďová polévka se zeleninou 
  Hovězí maso na houbách, vařené brambory,  

  hlávkový salát se zálivkou, ovocná šťáva 

   Obsahuje alergeny  Čtvrtek 
1a), 3, 7, 9  Rybí polévka 

1a), 3, 7 1. Soukenický řízek se sýrem, bramborová kaše,  

  okurkový salát, ovocný čaj 

1a), 3, 7, 9, 10 2. Zapečené těstoviny s brokolicí a sýrem,  

  sterilovaný okurek, ovocný čaj 

9 D Rybí polévka  
3  Zapečené bezlepkové těstoviny s brokolicí,  

  sterilovaný okurek, ovocný čaj 

   Obsahuje alergeny  Pátek 
1a), 7, 9  Kapustová polévka 
1a), 3, 7 1. Maminčino kuře, těstoviny,  

  broskvový kompot, vitašťáva nebo mléko 

1a), 7, 9 2. Vepřové kostky na bylinkách, bulgur se zeleninou,  

  broskvový kompot, vitašťáva nebo mléko 

9 D Kapustová polévka  
  Maminčino kuře, vařené brambory,  

  broskvový kompot, vitašťáva 

   Seznam alergenů 

1 – obiloviny obsahující lepek   1a) pšenice   1b) žito   1c) ječmen   1d) oves   1e) špalda   1f) kamut nebo jejich odrůdy 

2 – korýši   3 – vejce   4 – ryby   5 – podzemnice olejná (arašídy)   6 – sójové boby (sója)   7 – mléko    

8 – skořápkové plody   8a) mandle   8b) lískové ořechy   8c) vlašské ořechy   8d) kešu ořechy   8e) pekanové ořechy 

8f) para ořechy   8g) pistácie   8h) makadamie   9 – celer   10 – hořčice   11 – sezamová semena (sezam) 

12 – oxid siřičitý a siřičitany   13 – vlčí bob (lupina)   14 – měkkýši 

 



Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

Hradská 5189, 760 01 Zlín 

 
 15.5. – 19.5.2023 

Obsahuje alergeny  Pondělí 
1a), 7, 9  Polévka z míchaných luštěnin 

1a), 3, 4, 7 1. Špagety po námořnicku s tuňákem sypané sýrem, 
  ledový čaj, ovoce 

9 D Polévka z míchaných luštěnin 
4  Bezlepkové těstoviny po námořnicku s tuňákem,  

  ledový čaj, ovoce 

   Obsahuje alergeny  Úterý 
1a), 3, 7, 9  Bramborová polévka se zeleninou a vejci 

1a), 7 1. Kuřecí steak na žampiónech, dušená rýže,  

  míchaný zeleninový salát, ovocný čaj 

1a), 7, 9 2. Králičí hřbet na zelenině, bramborová kaše,  

  míchaný zeleninový salát, ovocný čaj 

9 D Bramborová polévka se zeleninou a vejci 
  Králičí hřbet na zelenině, vařené brambory,  

  míchaný zeleninový salát, ovocný čaj 

   Obsahuje alergeny  Středa 
1a), 1d), 7, 9  Vločková polévka se zeleninou 

1a), 3, 7 1. Hamburská vepřová kýta, knedlík s burizony,  

  ovocná šťáva 

3, 7, 9, 10 2. Zapečená musaka s krůtím masem,  

  sterilovaný okurek, ovocná šťáva 

9 D Vločková polévka se zeleninou 
3  Zapečená musaka s krůtím masem,  

  sterilovaný okurek, ovocná šťáva 

   Obsahuje alergeny  Čtvrtek 
1a), 7, 9  Žampionový krém 
1a), 3, 7 1. Nudle s mákem, máslem a cukrem,  

  ochucené mléko nebo mléko, ovoce 

1a), 3, 7, 9 2. Vepřový karbanátek s čočkou belugou, šťouchané brambory s cibulkou, 

  mléko, ovoce 

9 D Žampionový krém 
  Bezlepkové těstoviny s mákem, máslem a cukrem,  

  ovoce 

   Obsahuje alergeny  Pátek 
1a), 3, 7, 9  Drůbková polévka s nudlemi a zeleninou 

1a), 3, 7 1. Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše,  

  tzatziki, ovocná šťáva 

3, 7, 9 2. Zapečený květák, vařené brambory,  

  ovocná šťáva 

9 D Drůbková polévka se zeleninou 
3  Zapečený květák, vařené brambory,  

  ovocná šťáva 

   Seznam alergenů 

1 – obiloviny obsahující lepek   1a) pšenice   1b) žito   1c) ječmen   1d) oves   1e) špalda   1f) kamut nebo jejich odrůdy 

2 – korýši   3 – vejce   4 – ryby   5 – podzemnice olejná (arašídy)   6 – sójové boby (sója)   7 – mléko    

8 – skořápkové plody   8a) mandle   8b) lískové ořechy   8c) vlašské ořechy   8d) kešu ořechy   8e) pekanové ořechy 

8f) para ořechy   8g) pistácie   8h) makadamie   9 – celer   10 – hořčice   11 – sezamová semena (sezam) 

12 – oxid siřičitý a siřičitany   13 – vlčí bob (lupina)   14 – měkkýši 

 



Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

Hradská 5189, 760 01 Zlín 

 
 22.5. – 26.5.2023 

Obsahuje alergeny  Pondělí 
1a), 7, 9  Polévka z červených fazolí 

7, 10 1. Srbské rizoto s vepřovým masem sypané sýrem,  
  sterilovaný okurek, ledový čaj, ovoce 

9 D Polévka z červených fazolí 
10  Srbské rizoto s vepřovým masem,  

  sterilovaný okurek, ledový čaj, ovoce 

   Obsahuje alergeny  Úterý 
1a), 7, 9  Pórková polévka s kus-kusem 

1a), 7 1. Hovězí maso, dušená mrkev, vařené brambory,  

  ovocný čaj 

1a), 1b), 3, 7, 9, 10 2. Čočka na kyselo, vejce, kmínový chléb,  

  sterilovaný okurek, ovocný čaj 

9 D Pórková polévka  
  Hovězí maso, dušená mrkev, vařené brambory,  

  ovocný čaj 

   Obsahuje alergeny  Středa 
1a), 7, 9  Polévka Minestrone 

1a), 7 1. Krůtí nudličky se sýrovou omáčkou, těstoviny,  

  vitašťáva 

7, 9, 10 2. Zeleninové rizoto s hlívou ústřičnou sypané sýrem,  

  sterilovaný okurek, vitašťáva 

9 D Polévka Minestrone 
  Krůtí nudličky s provensálskou omáčkou, bezlepkové těstoviny,  

  vitašťáva 

   Obsahuje alergeny  Čtvrtek 
1a), 7, 9  Sýrová polévka s krutony 

3, 7 1. Pečené rybí filé, bramborová kaše,  

  zelný salát s koprem, ovocná šťáva 

1a), 7, 9 2. Penne s pórkem, žampiony a zakysanou smetanou,  

  ovocná šťáva 

9 D Bramborová polévka 
4  Pečené rybí filé, vařené brambory,  

  zelný salát s koprem, ovocná šťáva 

   Obsahuje alergeny  Pátek 
1a), 3, 7, 9  Krupicová polévka s vejci a zeleninou 

1a), 3, 7 1. Kuře ala husa, červené zelí, houskový knedlík,  

  ovocná šťáva, ovoce 

1a), 7, 9 2. Vepřové kostky na kmíně, dušená rýže,  

  jablečný kompot, ovocná šťáva, ovoce 

9 D Vývar s vejci a zeleninou 
  Pečené kuře, červené zelí, vařené brambory,  

  ovocná šťáva, ovoce 

   Seznam alergenů 

1 – obiloviny obsahující lepek   1a) pšenice   1b) žito   1c) ječmen   1d) oves   1e) špalda   1f) kamut nebo jejich odrůdy 

2 – korýši   3 – vejce   4 – ryby   5 – podzemnice olejná (arašídy)   6 – sójové boby (sója)   7 – mléko    

8 – skořápkové plody   8a) mandle   8b) lískové ořechy   8c) vlašské ořechy   8d) kešu ořechy   8e) pekanové ořechy 

8f) para ořechy   8g) pistácie   8h) makadamie   9 – celer   10 – hořčice   11 – sezamová semena (sezam) 

12 – oxid siřičitý a siřičitany   13 – vlčí bob (lupina)   14 – měkkýši 

 



Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

Hradská 5189, 760 01 Zlín 

 
 29.5. – 2.6.2023 

Obsahuje alergeny  Pondělí 
1a), 7, 9  Cibulová polévka se smaženým hráškem 

1a), 7 1. Fazole po mexicku, kmínový chléb,  
  vitašťáva, ovoce 

9 D Cibulová polévka  

  Fazole po mexicku, kukuřičný chléb,  

  vitašťáva, ovoce 

   Obsahuje alergeny  Úterý 
1a), 3, 7, 9  Selská polévka s těstovinou 

6, 7 1. Kuřecí KUNG-PAO, dušená rýže,  

  ledový salát s rukolou, ovocná šťáva 

1d), 7, 9 2. Vločková kaše se skořicí a máslem,  

  ochucené mléko nebo mléko 

9 D Selská polévka 
6  Kuřecí KUNG-PAO, dušená rýže,  

  ledový salát s rukolou, ovocná šťáva 

   Obsahuje alergeny  Středa 
1a), 7, 9  Zeleninová polévka s růžičkovou kapustou 

1a), 3, 4, 7 1. Zapečené rybí filé se sýrovou krustou, šťouchané brambory s pórkem, 

  míchaný ovocný kompot, vitašťáva nebo mléko 

1a), 3, 7, 9 2. Italské těstoviny s rajčatovou omáčkou a sýrem,  

  vitašťáva 

9 D Zeleninová polévka s růžičkovou kapustou 
4  Pečené rybí filé, brambory s pórkem, 

  míchaný ovocný kompot, vitašťáva 

   Obsahuje alergeny  Čtvrtek 
1a), 3, 7, 9  Polévka z vaječné jíšky se zeleninou 

1a), 7 1. Vepřové maso po zahradnicku, vařené brambory,  

  ovocný čaj, ovoce 

1a), 7, 9 2. Těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninou,  

  ovocný čaj, ovoce 

9 D Polévka z vaječné jíšky se zeleninou 
  Těstovinový(bezlepkový) salát s kuřecím masem a zeleninou 

  ovocný čaj, ovoce 

   Obsahuje alergeny  Pátek 
1a), 7, 9  Květáková polévka 
1a), 3, 7 1. Sekaná pečeně s krůtím masem a sýrem, bramborová kaše, 

  karpáčo z červené řepy, ovocná šťáva 

1a), 7, 9 2. Hovězí nudličky, dušená rýže s hráškem,  

  karpáčo z červené řepy, ovocná šťáva 

9 D Květáková polévka 
  Hovězí nudličky, dušená rýže s hráškem,  

  červená řepa, ovocná šťáva 

   Seznam alergenů 

1 – obiloviny obsahující lepek   1a) pšenice   1b) žito   1c) ječmen   1d) oves   1e) špalda   1f) kamut nebo jejich odrůdy 

2 – korýši   3 – vejce   4 – ryby   5 – podzemnice olejná (arašídy)   6 – sójové boby (sója)   7 – mléko    

8 – skořápkové plody   8a) mandle   8b) lískové ořechy   8c) vlašské ořechy   8d) kešu ořechy   8e) pekanové ořechy 

8f) para ořechy   8g) pistácie   8h) makadamie   9 – celer   10 – hořčice   11 – sezamová semena (sezam) 

12 – oxid siřičitý a siřičitany   13 – vlčí bob (lupina)   14 – měkkýši 

 


